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1.000 represenrantes de
todo o Brasil, tendo a

sessão de abertura sido

Sta. Catarina - N. 1.587 presi�ida pelo Presidente

Dutra que pronunciou im-

portante discurso, sobre
municipalismo.
Telegrama de Quitan

dinha, onde se realisa o

No Brasil - já o disse" coles localizadas de acôr- conclave, nos dá noticia

o com razão, um grande do com os dados forneci- de que o dr. Luiz de Sou

pensador - todos os pro- dos pelo Censo são: as za, Presidente da Camara

blemas se reduzem a um únicas cuja criação ee Municipal de Iaregué, que

A mitologia latina, I bítat", as selvas africanas, brum, um velhote slmpá- único: educação. É de es- compreende. Precisamos com o sr. Waldemar Gru-

criadora de belas lendas ou Iora delas, são devo- tico, de cabelos brancos coles que preclsamos. éle 'escolas. Mas, antes, be representa o municlplo,

e símbolos na história radas por uma legião de e bigodes, que a gente Muito rnals do que aque-, promovamos, para que foi eleito' vlce-prestdente

pouco engraçada dessa leitôresfanáticos, estima- viu muitas vêzes entre las que Hf estão. Muito possamos seberonde. ver da primeira comissão rec

humanidade que pensa e dos em 25 milhões. as manehetes dos [or- melhares do que aquelas dedelramente, precisamos nica, encarregada do estu

fàz guerra apenas para Tarzan caiu no gôto naís, no principio da que possuímos. Mas o de escolas. E é o que se do dos ternas que definem

renovar-se, engendrou do .povo, Personagem guerra. A última coníla- Brasil é imenso. Dois mil vai fazer, em julho próxi - carateristicas e definição

um trio de belas, jóvens sem qualquer complíca- gração o encontrou no municípios quase. É de se mo: .o VI Recenseame'nto da autonomia municipal e

muito conhecídas.> Apa- ção psicológica, de ra- pôsto de presidente da perguntar então: quals os Geral do Brasil. restições erenrortas a nies-

recem sempre äando- e cíocínío claro,' muito França. E para galgar Munlcípíos que necessl-
ma e bem assim do con-

cortando o' fio. Fio da simples, seu criador foi êste lugar de destaque, ram de escolas? Todos - Palavras de cetro politico social do

,VIda. Êste mês elas, em acoimado de sub ·literato, naturalmente possúia in- poderá alguém' responder. M F
município,

seu trabalho doméstico pelos "clássicos". Mas discutíveis qualidades. Nos MunicírJios, entretan
arlim, rancisco Os debates nas comlssõ-

e costumeiro, se ocupa- .tal conceito não impediu Dêsde eêdo manifestou- to; onde localizar 'as es-
es córrem mim emblente.

ram ,especialmente , de de E. R. Burroughs amon- se nêle a inclinação pa- coles? Onde houver gru-
Em memória, ainda ho- de muita agitação e calorö-

,escritôres e, políticos: tQar milhões (em dólares. ra, a polítlca, onde Iez pos de crianças anelfebe- je inédita, cujo manuscrl- sas discussões, sob as

Rafael 'Sabatíní, ,Edgar é bom frisar), organizar carreira; antes de ocu- tas em idade escolar.
to e Instituto Histórico vistas de grande essís-

Rice Bürreughs,
, Mârio unia empreza para tratar par a mais alta magís- , E os-pontoe onde se

Brasileiro conserva cerln- tencla.
"

,
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• hosernente, o velho �ä,r" N di '6" 'd L·

e e, "er ,e run e os 10 eresses de seu tra ura, OI epu a o, VI- encontram essas crianças
' o Ia ,o sr. r. U1Z

Harold Laskí. 'herói. Fundou; até, a 10- ce-presidente da Câma- é que o próximo Re(.er.- tin Francisco, após apon- de Souza, for' designá<.Jp
,

-x- ealídade de Tarzana, no ra, senador, ministro das seamenro 'irá mostrar. Fl-
ter os benefícios pretados pelo lider da bancada cá-

, Rafael Sabatini foi o vale' de San Fernando, Colônias e presídente do caremos sabendo ond€' H pelos serviços estatísticos; rerlnense ell'preeente, pro

primeiro a desaparecer. na Califórnia. Ali residia Senado. Desaparece aos' enéonrrsrn pequenos bra- em diversos países,- as- fessor Antonio "Lucío, pa

Não tenho bem certeza e escrevia. Oausa-mortís; 79 anos um 'grande ho- sileiros carecentes de es
sim observava: "Sem d4- ra em companhia do dr,

.'

f
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.
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. vi,da i"a,uais,--trab,alhos de- A' d

'

se OI es e ou mes pas- esão .cardíaca, 'As, Par- mem, um not ve presi- cole e, portanto, -os lugéÍ� to, rrnen o. representar os

sado. As Parca cortaram cas o destinaram, natu- dente. rés onde devêm ser, ins-
vem oferecer 'ao Governo vereadores cetertnenses ne

o fio da vida dêste irigI'ês ralmente,' à barca del: -x..:... taladas escolas. os meio� de �mi�ar,a c�l- grande recepção oferecida

com a idade de fÍlais de ,Caronte., ,
," O maior orientador do Sept olhos, postos no re- rura, e�cl!ar ii. indúetrie, pela Camara municipal de

70 a�os, 'í:p,��,,' �ll�, "Í,��."" Eu seria lIlentirosocom 'Labóur Party e; 'ao mes- surtQ'c!o dos Censos, não o, ?OmerClo, e,' �Ihanando! Petropolis, nu edificío da

ginação rica. e co.l9ridá. M maiúsculo '!le dlssês�e' mo tempo, teoristaimpar é 'po,�i;vel a localização
dificuldades" abrir Aa 'Iar�a

I
Prefeitura. "

ficou nas, páginas ': dOS :que não li tõda 'coleção do, Trabalhismo,. entre- justá' de, uma escola. Fa- v�r�da, por onde este Re�-
__'_'_'__

'

_.-._--

livros <ille escrevet1:"'t"í�" ;(ie Tarzan, coleção, ali- gou a ahnà aQ C.r�ad-or. zê-lo sem aquêle, cuidado ,gn,�em�,cp�:s::g���,s e ���;"I FeLre' Amarela em

vr,Q� :d� �veJltu��; CDr,pq ás,�, denominada: . Terr,�" Harold Laski,' �mà das é atirar '�inhéiro peja ja-
U

Capitã() Hood, S.caramou- márear., Lelllbr,am·se?, E p�r�onalidades 'mais em nela ,afMa; poi�' do mesmo destinos' de glór�aj e, d� I .

-: Ibiramit

cM; ) 'L��ªv�a9: '�9t 'M$r, não poria ,)iunca mais,�' evfdêncla, desde que o pa�so em que $�, atendeJfl. Ro�el'. p�ra .�ue ,a na�u,re . ','
'

ét��·" Ayel'ttu�as: 4õ�:h(ls ,mão ,n�" cÓI!-�!'ênci� "s� Pártido 'Laborista 'V'enceu dando-lhes professôra. dez ,Zél.�,,��.lhara . "Matem�,1lco_, N.GtIClas de
,

Blu�e:nau

tn,msP�'!1�,Q1,�ntelr.!lp,e�te ,d�cIll��ss.e, q.U�, deixara, P.Etla;.. segtln,d� v�z, ��. e' cManç,as' a,qpi, ,deixem"sé, ,e, ftl9Sofo, l�putadQ' (lO��- regl�tam um surto,,; d'e

à� ép'()�:, &�: Ji\1� "s:l:Q":vi�,. :de, assls.tir;-em ·-m�us Ui lEu-ç6e8-Btt-'!elhaLAlbwn<, "ates�e�r:a�d�asa','1:,.,u,ule�-<:f.m'''ßlt,''q'h"i,ulleSa';s' õ,C,!.s�t�,n�e,º,',v�a,""Má"J"t��l91��,!,�:' :'a,br�e!W,,:r_pe��ae,:,"'�s�QVi�
yidãs' .: :epQcá,- en('gu:� ;'a allos, um fillll�r sô�re ,Morreu n:t()ço -, �os 5f> a- y �!lI

_,

.

êsp,�tlfl:::éÍ'a �irióp,Vn(): de TarzaR "en�,�ra<1o p�r nos.;, "."
,

instrua e aS' é'duque� Es- ÇISÇ� os �has .�f�a,I�, q_uan- c�eg!ldo a B!uPlenau uma

uma)el 'cavalttelr�sºa'e Jºllnny"Welsmuller.( Fl- Dlploml;ldo lJnJver(jade'
'

'

'

dp .rodas as 'IUlc,lallvas, mlssao medICa, que esta

sumárià"Pou90s roman. ,rialmente', seda um çre- de OJäord" d�d_icQ� �ua
- em todo� ....os '"setôre� da procedendo a v�cinação

c�stas t�rãQ itnp,r�gna�p, J!n9, ae} ,afirm���e· que ,vi�a'áos estu�os �C?DÓ-
,admipistração. �êm de ser de toda 'cl populaç,ão,

.

CC

iUaS obras de 'uma atra-' nunca 11 um número de mIcos e poUtIcos, vmdo Assembléia ()Ti�nJa�05 pe�o ,números A ultima hOff,\" .lnfo�-

çãó;' '!IIil' encahto' e:: d'e�:" Gibt ,cont�ndo �as' uven-, a,'�cupar' a cá,ted�a d� L'eg',.0S' tat.Oya
fornecidos pelos es.fatísU- mação não cQnfirmada,

8envoltuT� tão marcâhte tural3-'do hom�Ii;,Jnacaco, �c()p.()plia
' Politica' das

� cos, ,para um, trabalho ra-, adianta ,
tambem

e, origitu;lt�Qmo :. as que, filho de Lord GreistQc�e. Universidades' d'e Man-, Deverá reunir-se no dia
cional e seguro." Hoje, que em Rio ,do Testo,

Sabatiq'f deu'�, "publici,' ,-x':":"
'

,ellester, sua terra ,natal. 'to do corrente a Assem-
compreende o Bra,�j1 per· teria sido régistado tim

dade.
"

" ,,' Mario Sette. êsse no- :M�mbro da Comiss�o bleia Legislativa Estadu-
feitamenre as ,palavras do caso da mesma doença,

,

' ,

, '�x;;_ ,

"

J. velist� encantador. Ah, IExecutivA, <,l:o
Làbour, 1 P

,
, velho Andrada. E, por iSSQ que começa a ,dar nos

.. ,. ,
'

. ,
, ,

' ,

p' 'd d
- a. ara tomar parte nos com entusiasmo, se apres- macacos que na-o are..

, ,Sob a lua de Marte'é Senhora de .,Engenho, ... 'arty es e t926, sua tra'balhos vI'aJ'ará ho'e
,

,
"

A I J ta para realizar o VI Be- sistem.

o titulo da primeira'bis':' �Quantas'vêzes ali, e r�l1l;ipnuencia :nêste cargo. pl!-rá Flórianopolis, o sr. censeàment'o Geral, com 'Convem desde J'a que

tór,ia que ;Edgar Rice êss,e livro tão �rasileii'o,', fof, decisiva. Seus trabal- deputado Artur Mu"ller
,

" ;
,

"

'1

'

. data ma, rcaca para to. Ge as autorl'dades sanl'tarl'as

Burrougbs veqdeu por tão simpl��. tão, beIIi,es-' ,hos, pub icos em vinte

400 dólares ,a UIna re':" crjtol .. ' Infelizmente, foi volumes e inúmei'os fol-
julho próximo. do muuicipio se preca-

vista, para safar a fam!- a llnica, Qbra lida ,por, hetos, calaram 'fundo em vam em' evidencia, os
venham para a vacina-

lia de apertul'l1�. D�pois êste ra�i�c�dor, de aút�.;' t�das �s c�madas da na- snrs. Afonso Pena Junior,
ção.

apare'ceu Tarzan,,' co ria do escrItor pernam� çao Inglesa, fazendo Bias Forte, Nereu Ramos, A alimentação
----------

nhecido p()r: t�dos 0.8 :Qucimo If,\leci,do há, rOll-, c()m ,q.ue grande,. núme� Brisz:adeito Eduardo Go- Pessoal para o

jovens e velhos de tôdo ,co. ,Mas se�ús romances ros'de s,ubditos de S. M. mes, Adroaldo Mesquita Não pode haver saúde

o
,

glo�o,' pop'ulariza�o.. já 'têm lúg�r re�erva�o Jorge VI engrossa�sem da (Josta, Artur Bernardes, sem uma boa alimentação.
Recenseamento

pelo CInema ê: pelas hls- em nossa lIteratura' e� o as hostes trabalhl!3tas � 'i Isra�1 Pinheiro, bem E rodo ,.0 sacrifício' que A Inspetoria Regional de

tó�ias 'em
' ,qúadHnh,os� que é melhor; no cora- Perde, pois,,: a 'Crã':Bré- ',.

�omo os petebistas Getu- se faça pela saúde é pou- Estatística, ne�te estado,

"Nada pode'rá matài' Tai'.. ção e',no espirito de tô- tanha � o mundo ,um lu? Vargas e Salgado ço, comparado com o que do Instituto Brasileiro de

zan�', declarou uma· vez pos OS' que os leram. homem qu� não. passou Filho. éla vale. Qninze dias de Geografia e Estatística,

seu ideali7J'ador. E é'ver-
' -x-:-' em brancas núvens.", -X-" doença lévam, muitas ve- forneceu-nos a seguinte

.�'. dade. :Désde 1913' sltas' , lJ� diasocotreu o pas� SFr,?o. do Sul; março Esteye reunída iI Co- us, aeconomia de meses. nota:

, ayenturas" �m sel! "'ha.;, ,sa,mentó' de, Albert' Le- 29/950."
'

'missão Executiva da UDN Uma pessoa bem ali. "De acôrdo com a Re-

em Sailta Catarina, sob d mentdda possue o orga- solução Censitária nO, 4,
presidencia do sr. Irineu nismo em condições de de 17 de jálleiro ,do cor

Bornhausen, o qual co- se defender da maioria rente ano, da Junta Exe-

municou que irá fazer bre- das' doenças; cutiva Central do Conse-

ve viagem ci Europá, de lho Nacional de Bstatís'i-

onde voltara dentro de Mas não julgue que ca, o, provimento das fun,

um mês. Ficou deliberado alimentar-se bem seja co- ções censítárias não atri-

S�b ii 'presiden�ia .do I 'mo Ilstrar a união complé-I re!omar ritmo de progrésso 4ue a convenção estadu- mer muito, Longe .disso!' buidas a servidores do

sr. Arnoldo Schmit re�1I1i- ta' dos lidenisfas do muhj'- e sair da masmorra 'em ai será' feita logo apôs a O que é necessário é esco,,; referido Conselho farse-á

o-se, domingo ,�tim6, em 'c.pio' qlle não lern qual- que o colocou a adminis nacional e uma caravana 'Iher bem oe alimentos, mediante prova pública de

suä' séd�, Ó' diretório: mu- quér desa�ença, mesmo tração e a politica pesse- de deputados e membros prepará los com higiene e habilitação.

nicipat da União' Deínocrà. porque, como -muito be,Pl dista. do diretorio central per- simplictdade, observar um O preenchimento das

tica .,NadoDa,I,; compare- disse o sr., Arnold'o Sch:- -x- correrão todo o territorio horario cérto de refeições, funções de Agente Recen-

cendo todos os seus mem- m,idt, aqui não se luta por Esgotado o praso pard catarinense em propagan- mastigar bem pois o es- seador, em todo o territo-

br',OS, os,.' '"v,',e,r,ead,or,e,,8, ',' ,e,',o,' .,c�r,gos PU,bIiCOS, mas si!D des,incompatib,i1isação, não

I
da do programa partidario. tomago, como diz o povo, rio Nacional, será proce-

,
"
Q�legadQ5�,�g,(,)\:' l�Ra",t�;"i�r� .I?-a�� trabalhar pelo progres méllS podem disputar a cano: - x "

não fern dentes. dido, pois," exclusivamente,

"�'IiI,ecilio;��:i'dâ-�Luij'!>êm'sö (;lo mudicipiti e fazer didatura a presidenciada O sr, Nereu Ramos vi- Os alimentospreferidos
conforme o critério,dese-

",como Qf1��:.':\deplJtado Ar- aI,�um.a cousa de útil para R,epuQlica osgovernadotes; �itou o Presidente Dutra, dévem ser o leite, os óvos, leção acima indicado.

tür MUrr�Zf:'ij ',' ,\, o povo"
"

" e os ministros de estado! ao qual foi dar uma ex-
' EscJarecemos� ainda,

Fora..n;':;:,4.'ebatidos a,s$un- Comparecendo com ',a 'que não renunCiarain. • plicação sobre sua con-
os legumes e as frutas;

que os trabalhos referen-

'tPs de<,(:i.�te,S:�$S�,: inté,rn,() t(;�,a,ndade de' seuS !l"m' Assim," os dois mais dU,ta política nos ultimos que, jUnto com a carne, o les ao Recenseamento

d
""" ,., "

"

pão, o arroz e o feijão,

"a �g�mi;�ç�ö' e fixadãs ur� a reunião conVOCá a, pr�)Vaveis candidatus, A- ttfupos ,e assim procurar tórnam compléta a; ali- Geral de 1950" nos Muni,

as dq�i;l$ 'para ,ti ';' elelç'ão ia, UDN deu uma demonstra- demé;lr ,de Bar�os,e Gene- desfazer o ambiente de menlação. cipiol5 ca'arinenses, são

dos ,tlir.eto.rios mQoiàipaJ çãQ de dicipJina e disposl- ral Canrobert' Pereira da hostilidade do General exclusiva competência

�- do distrital de Corupá, çã()� <te ir unida as ._.urn,as Cost�, .estão fora .de com- contra .sua pessoa, espe- N�o será vão o sa�rifi- desta 'Inspetoria Regional,

�lem de outras medida$.,' e 'arrebhtar o governo, pa- bare;prestando para a dis· cialmente no campo poli- cio feito a
.

favor da boa por intermédio das Agên-

',. Essa re�nião veio deo, ra que o municipio póssa pUla, dos qu� mals esta- tico. alimentação. cias de Estatistica.

Registro
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



O Doutor João Marcondes de Mattos, Juiz de

Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de

Santa Catarina, Brasil, na Forma da Lei, etc ...

Aos seis dias- do mês de Março do ano de mil �

-novecenros e clncoenres, pelas sete horas, na sala Faz saber a todos os que o, presente edital de

do Forum, no edificio da Prefeitura Municipal de Ja. primeira praça, com o prazo de vinte dias virem ou

raguá do Sul, reunidos os vereadores r- Augusto dele conhecimento tiverem ou Interesser possa, que, ,

ôartl, Luiz Maes. MéJX Thieme Inr , Willy Germano findo êsse prazo, hão' de ser arrematados por quem

Gessner, Frederico Curt Alberto Vasel, ,João Lúcio mais dér e maior lance oferecer, em frente ás portas

da Costa, Otaviano Tlssl e Luiz de Souza. Depois do Edificio do Forum, no dla 29 do corrente mês,
de constatada a presença do, número legal, foi pelo as 10 horas da manhã, os bens penhorados a Ca

sr, Presidente, declarada aderta a sessão, ordenando semlro Eugenio Pereira, na ação executiva que lhe

ao sr, 2". Secretário, que prodesse a leitura da ate móve o Banco Nacional do Comércid S.A., e abaixo
da sessão anterior, o que depois de feito, foi subme- descriminados:
tido a discussão e subsequente aprovação, o que foi 10.)- Um terreno com a área de mais ou menos

feito sern emenda, passando a ser assinada pela 186.800 m2, situado a Estrada Corticeira, no

Mêsa. Em seguida, pessou-ee ao expedlenre que municipio de Guaramirim, com a descriminação
constou da leitura de.- Oficio no. 11 recebido da Câ-

'

seguinte: Fazendo frente na Estrada Corticeira
mura Municipal de São José; Oficio 59/60 anéxando com 345 ms. pela estrada defronte ao lote n.

um requerimento de Sofia P. Lenzt e um projéto-Iei 2616; fundo lado oeste com 846,50 ms ; con-

recebido do sr. Prefeito; Oficio no. 60/50 :ambem frontando com o lote n. 2766, lado oeste com

recebido do sr. Prefeito; Oficio n", 1 recebido da 576,50 ms. confrontando com o lote
Câmara Municipal de ßrusque; Oficio n°. 76 recedí -

n. 2.765 B. Parte do Imóvel- registrado sob a.

do da Câmara Municipal de Laguna; Oficio rece- 3.510 a 3.522 da 2a. Circunscrição da Comarca
bido do Arcebisbo Metropolitano; Parecer relativo a de [olnvlle, devídarnente transcrito no livro n.

redação final do proléro que abre crédito especial de 3-E, sob n. 11.034, avaliado em Cr$ 15.000,Qo.
Cr$ 50.000,00;, Proléto-leí que aumenta a subvenção 2'.)' Uma casa construída de materte! e um rancho,
do Grupo Escolar São José de Corupã e subvencío- situados no terreno supra, avaliados em Cr$..
na o Jardim da Infancia, anéxo ao mesmo estabe- 20.000,00. Total (lr$ 35.000,00.
lecimento de auroríe do vereador Willy Germano

.

Cujos bens constantes do euro de penhóra e

Gessner; Oficio n". 7/50 expedido a Câmara Muni- auto de avaliação de folhas dos euros da referida
cipal de Turvo; Oficio n-, 8/50 expedido a Câmara ação executiva, serão levados em hasta pública de
Municipal de São José; Oficio nCl• 9/50 expedido a venda e arrematação em primeira praça, pelo preço
Câmara Munlclpal de Itajaf; Oficio n-. lO/50 expedi- da avaliação, isto é, Cr$ 35.000,00 )rinta e cinco
do � Câmara Municipal de Canolnhas; Oficio ne, mil cruzeiros], Assim 'serão os referidos bens arre-

11/50 expedido a Câmara Municipal de São Fran- mataJos por quem mals dér e maior lance oferecer,
cisco .do Sul; Oficio no. 12/50 expedido a Câmara no dia, hora e lugar acima mencionados, podendo
Municipal de Florianópolis; foi 'cientificada a Casa os mesmos serem examinados por quem Interesse
da chegada de um exemplar do Diário da assem- tiver, no lugar estrada Corticelra, Municipio de Gua
bleia Legislativa do Estado: Lögo após, foi pelo ramirim, desta comarca. E pare que chegue a noticia
sr. Presidente, cedida li palavra a quem dele qulzes- ao conhecimento de todos se pessou o presente
ss fazer uso,. como nlnguem a so,ic!t� passou se a edital que será afixado ás portas do Forum, no lu

Ord,:",! do Dia que const<;>u des- fOI
.. consultdd� o 'gar de costume e publicado pelo jornal local "Gor

ple�arlo, e �,?r to�os consld�rado objeto de deh�e- reio do Povo". Dado e passado nesta cidade de
raçao o pr<?Jeto-lel de entorte do vereador

_

Willy [aragúé do Sul, aos primeiros dias do mez de abril
Germano Gessner e que aumenta a subvenção do do ano de mil novecentos e cincoenta. Eu Amadeus
Grupo Escolar São José de Corupá e subvenciona Mahfud escrevente juramentado no im'pedimentc
a Jardim da lnfencla anéxo ao. mesmo estabeleci- ocasion'al do Escrivão o subscre�i. (a) João Mar
mento; foi submetido a la. discussão aprovado. por condes de Mattos. Jui� de Direito. Está conforme o
todos o proléto-leí que abre crédito especial para original do que dou fé.
aux�lio a cons�rução _de um �rédio. escolar; foi . SUbo, 'Jaraguá do Sul 1. de Abril de t 950.
metido a 211• discussâo o proléto-lei que arnplíe a \'
rede de iluminação pública em Nereu Ramos; sôbre

'.

O Escrevente juramentado,
o assunto falaram os vereadores: Luiz Maes Otavio 't AMADEUS MAHFUDãno Tissi; sendo aprovado por maioria de voto� e

tendo o vereador Otaviano Tissi pedido verificação
de votação verificau-se que os vereadores: Otaviano r.,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::."::::::::::::::::::::::::�

Tissi, Frederico C. A. Vasel, João Lúcio da Costa, 1.:I..:f L A V A R BEM?
. '

...:f:;.:iWilly Germano Gessner e Max Thieme Junior res-

ponderam SIM, isto é, votaram li favor e os verea- .: Poi� sim! So se fôr com produto da ii
dores Luiz Maes e Augusto Sarti responderam NAO, ii fabricg Apolo! ii
isto é votaram contra o projéto-Iei que amplia a re- li Os produtos da ii
de de iluminação póblic� em Nereu Ramos•.Em vis n FABRICA DE SABlo ". P O LO" II
ta do resultado apurado o sr. Presidente declarou ii ii
aprovado em 2a• -.e última votação o méncionado!! de propriedade de Henrique -Teodoro ii
projéto, por 5 votos 2.: lógo após, foi posto em 111. ii Harger, garantem uma lavagem alva da rou- ii ATENDE CHAMADOS A QUALQUER HORA

discussão o projéto-Jei que abre crédito especial de li pa, grande durabilidade no uso, pelo seu li IEEII .;;;�!_=-_IIlI_
Cr$ 15.000,00: tendo o sr. Presidente, informado a ii consistente metodo de fabricação e uma I ii
Casa, que em virtude da informação do sr. Prefeito ii espuma expressa. . ii

li
II

. ii. As marcas "APOLO"e "ROMMEL", são i.il.::. Dp. Rena.o· ".7al.9P li
em seu Oficio no. 60/DO, não ha mais necessidade· • .,.,. ::

do projéto ser oprovado visto estar o respetivo cré- li encontra�as em todas.as bOdS casas do ramo.

I!I!! M É O I C o. n
lido incluido no projéto que abre crédito espeCial, ii Pedidos ao fanIlcante , li i! n
para pagamento a restos a pagar; foi submetido a li Rua Marechal Deodoro da Fonseca 862 e 870. ii li CIRURGIA GERAL E ESPECIALIZADA ti
discussão o parecer da Comissão de Legislação e ii - JARAGUÁ DO SUL - ii i! Com cursos de aperfeiçoamento no !r'

.

JUSliÇd, relativo ao projéto-Iei que i�enta de impos- �i�" " _ :. ,..,# {Ii Rio de'Janeiro - São Plulo e Buenos Aires. ii! .

tos municipais, por cinco anos, fabrica ou indústria
_ __ _ _ _....................................

li Doenças de SlGnhoras - Partos - Clinica li
que se estabelecer no Municipio e que não exista do a tratar, o sr. Presidente designou o (lia 13 do ii Geral de Adultos e C,·ianças. li
similar, tendo o vereador Max Thieme Junior, solici· corrente para nova sessão e a Oldem do Dia, cons- ii consultó,io e Residencia: -ao I�do da Prefeitura Municipal. ii
tado ao sr. Presidente, que antes da discussão do tará de:- la, discussão dó decreto que abre crédito II TELEfONE NS' 3

II ln ,(!
respectivo parecer, fossem tiradas cópias do mesmo de Cr$20.000,00; la. discussão do projéto-Iei que li .Jaragoá do Sul - ta. �atar a ii
aos srs. vereadores: foi aprovado por unanimidade o dispõe sôbre a compra de uma área de terra; l·a.
parecer da Comissão de Finanças, referente aos ba· discussão do projéto-Iei que isenta de qualquer im
lancetes dos mêses de outubro e novembro do ano posto municipal, por cinco anos, fabrica ou industria
passado; foi aprovado por todos o parecer da Co' que se estabelecer no' Municipio e que não exista
missão de Finanças, relativo ao balancete do mês similar; e la, discussão do projéto-Iei que aumenta
de Dezembro do ano p. findo; foi ainda aprovado a subvenção do Grupo Escolar São José de CQrupá
por unanimidade em 211• e última discussão o pro- e subvenciona o Jardim da Infancia anéxo ao mes

jéto
.

de lei que abre crédito espeCial de Cr$.. mo estabelecimento. Findo o que, foi pelo sr. Pre
189.590,30. Lógo após, pediU e obteve a palavra o sidente, encerrada.a sessão, qual faltaram os verea·

vereador João L. da Costa,o qual solicitou urgentia dores;- Arquimedes Dantes, Carlos Rutzen e Victor
para \'otação do parecer relativo a redação final do Raduenz.

'
.

projéto que abre crédito especial de Cr$ 50.000,00; (ass) Luiz de Souza
sendo por todos cedida a urgencia. submetido a João . Lúcio da Costa
discussão. foi o mesmo aprovado unanimemente; em Otaviano Tissi.
seguida, pediu e obteve a palavra o vereador Max_

.

I
.

.

Thieme Jnr. , o qual solicitou ao sr; Presidente, que Sementes de hortaliças 'ata\�����@!@)���@j;'(@��(@�
depois de consultado o plenário. fosse dispensada-a em pacotes originais ho �'='�.��.��.��;��.� · ,. · · · '.

·

@ll
ida dos projétos hoje aprovados em 2&. e

.

última! landezas germinação ga- \®m Tosse, Asma, Bronquite, Rouquidão, e Resinados

�-discussão a Comissão de Redação, para a redação rantida V. S. poderá ad- f

•

,

JÚRI
'

final, o que foi aceito por todos. Nada mais haven- quirir Da CASA REAL..
'

•. TODAS AS MOLESTIAS DO ßPßRflHO RlSPIRH O·
lf'···

..:·:·:· :':':':"'$1"'" rr:a���J :)�:D':":':'::rr ;����� CONTRA CASPA, •• Encontrarn alivio irnediato corn c., uso do \. "

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

:�1ri�ii!I�!iilll111: I_ :!�8ÇC�:��: ,I O PEITORAL NllUSCONHECIDO �O BRAiuL �@ Wi ��� ��@!®@Ã®�@.i.®@i.®®.i®@.i.®@.i®-@..i®®.i.®�JS

i_��""'--

CHSO Df SnDOf f MBlfRnlOßDf
Dr. PICCIONE

iii Ex-semi-ínterno do Hospital das Clinicas e Santa Casl de •

I Miser.icordia de São Plulo

I
.'

CLiNICA GERAL-CIRURGIA
Par'tos - Doenças de Senhoras; Homens - Moléstias internas
e externas: Pulmões - Ceração • Estômago • figado - Rins

iii Doenças, nervosas - Sifilis - Doença!. venereas - Doenças da

péle em geral. Alergia (asma, etc). -Tratamentos modernos.

ESPECJALISTA EM MOLESTIAS DE CRIANÇAS

GUARAMIRIM .-. SANTA CATARINA

.
RREIO DO POVO

Carnar8: Municipal
Ata da reunião Ordinária de

6 de Março de 1950

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS E A

LOMBRIGUEIßA MINANCORA
Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADF., CONFOR

ME o n, 1, 2, � e 4
Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças 'e poupará dinheiro em

lemedios

Compre hoje mesmo uma LOMBRIGDEIRA
,

MIKAIfCORA para o seu tilhinho. ,

E um produto dos Laboratorios Minancora
- JOINVILLE

Formado pela Faculdade de Medlclne da
Universidade de São Paulo.

MILHOES
DE PESSOAS TtM USADO COM
80M RESULTADO O POPULAR

DEPURATIVO

ELIXIR 914
A SlflUS ATACA TODO O ORBANISMO
o Filado, o Baço, o Coraçlo, o
e.tomalO, o. Pulmões, a Pele
Produz Dore. no. 0••0., Reuma.
tismo, Celuelra, Queda do Cabe ...

lo Anemia, e Aborto.,
Ct;nlulb o médico

.tome o popular depurativo

'ELIXIR 914
Inofensivo ao ori.nl.mo. Airada.
vel como um Iic6r. Aprovado ee

mo .uxl1�ar no tratemento da SI
FILIS II .REUMATISMO da m••·

ma oriarem, pelo D. N. S. P.

MÉDICO'

Dr.
-

Waldemiro Mazureehen
.

easa 81 •••••
Rua Mal. Floriano n. i52 - JARAGUA

Chllica geral medico - Cirurgia Je adultos e creanças
_ Partos Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
_ Indutotermia - Bisturi-eletrico • Electro.cauterização

Raios Inira-vermelhos e aLuis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�
Despach�s de importação .do extrangeíro e por cabotagem,
exportaçao para o extt;_rlor e dentro do país, transito,
�eembarque.:e reexporta�ao, bem. como todos os serviços

r
Junto a Alfandega de Sao FranCISCo do Sul são executa
dos com pontualidade e presteza, dispondo parâ este fim
de uma organização perfeità com escritório e técnicos.

Dispõe de páteos para depósito de madeira jnnto ao qua
dro dá Estação e DOS trapríehes de embarque da Ponta
da Cruz, bem como armazem para depósito de mercado
rias em geral, junt!> aos trapiches de embarques na cidade.

Encarrega- se de Embarques de Madeiras de outras
Mercadorias para o exterior do Brasil e

tocalidades Brasileiras

LDespachante
das principais firmas do

Est�ado
e

dos Estados ViziDhos.

��

Por correspondência - Conclua as

4 séries ginasiais em um único ano,
.

pelo regime do art. 91 .

Antigo Madureza.'

CURSO KOLBER

o mais moderno - O mais eficien
te . Éxito garantido.

Com 90% de aprovações �
Av. Vise. de Guarapuava,

2059��CURITIBA
'

- PARANA

•
'

. o

,. .: " ::�OOOO�

CASA DAS TINTAS
A MAIS ANTIGA CAS.A DE JOINVILLE, COM A SUA FILIAL

EM JARAGUA DO SUL A RUA MARECHAL
FLORIANO PEIXOTO, 15"-158

_
.�Q6RA.Q90!TO WAGIIIER) _ __

OFERECE: Tintas pera Pinturas de Casas, Mo
veis, Maquinas, Caminhões, Automoveis etc.

Tintas a Oleo, e em PÓ, Alvaiade, Gesso, Zarcão,
Colas, Cal, Oleo de Linhaça, Agua Rê.�, Anelina
para ting-ir Tecidos de Sedas Lã e Algodão, Ce-

ra e Oleo pera Soalho, Massa para Janela.
MATRIZ: Rua do Principe. 848 - Joinville,

LIDER DO COMERCIO DE TINTAS

,

-

,.

flOoresa Sul Brasileira de 'flelrici�ade �. ß. Cortadeiras p. ração
VENCEDORA

samelhores e com garantia.

Para conhecimento dos Srs. Consumidores de

en.ergia elétrica, publicamos novernentej o item 13

das "Condições Gerais, err, IV· Llgeções-" da Por

taria n-, 560. de 6 de outubro de 1948 do Sr. Minis
tro da Agricultura, publicada no "Diário Oficial" da .

Llnläo, Seção 1 n-, 236, de outubro de 1947, qgs.
13362 e 13263, e que estabeleceu tarifas e condições
para o fornecimento de energia por esra Emprêse.

«Ao consumldor é vedado tocar nos me

didores e nos fios de ligação á rede dlstri

buidora, bem como executar mandar execu

tar qualquer atteraçãn fundamemal na sua

instalação de dlstrlbutção Interna sern prévia
autorização da emprêse.rou usar de qualquer
artíficlo com o fim de lesar a emprêsa, re

duzindo ou impedindo o registro do consu

mo, energia ou utilizando a energia para ou

tro fim diverso do contratado, sob pena de
suspensão do fornecimento e sern prejuizo
das ações civis ou' criminais que centre ele
propuzer a emprêsa." .

Emprêsa Sul Brasileira de Eletricidade S. A'IHAROLDO P. PEDERNEIRAS

����mI���:���� D_i_re_to_r_�p_r_es_id_e_n_te_· _

Ginásio em um Ano
FREFEITURA MUNIC!.

PAL DE JGUÁ. DO 8UL

EQITAL
De ordem do Sr.

Prefeito Municipal
de Jaraguä do Sul
tomo público que
durante o corrente

mês de Abril ar

recada-se na Tesou
raria da Prefeitura

Municipal de Jara-
guä do Sul e na

Intendencia deOoru
pá, o Imposto Predial,

.

relativo ao 1°. Se
mestre..e Taxa de Re
moçA0 de Lixo, no 1'.
Distrito.
Não satisfasendo

_ o pagamento no re

ferido mês, ficará o

contribuinte sujeito
a multa de 10%
SObl'S o imposto e

Taxa no primeiro
mês, sendo então
feita a cobrança ju-

,-
dicialmente.
Tesouraria da Pre

feitura Muuicipal
de Jaraguá do Sul,
4 de 4 de 1950.

F, VOSGERAU
Tesoureiro

PARA FERIDAS,
ECZEMA,S,
IN FLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ES P I N H.A 5, ETC.

Filmes 'ex9
Genuinamente ale-

mães. Acaba de receber a
afamada "CASA REAL"
defronte ao Cine Buhr.

Proibição·
Nós abaixo assinados,

proibimos -terrninante
mente a estrada de pes
sôas em nossas proprie
dades afim de pescar,
caçar' tirar cipó e dani
ficar I'IS plantações. Não
nos responsabilizamos
pelo que possa aconte

cer aos infra tores,

Três -Rios do Norte,
'24 de março de 1950

Alvino Schwarz
Severino. Demarchi
Ernesto Demarchi

AUX. TRAT. sífILIS
, Procura-se
competente linguicei

roo Maiores informações
com Eurico Zienath Cia.·
Ltda. Rua Visco de Tau
nay, 24 Joinvile.

..

COlONO'S

José M. Müller " Cia Lida.
.laraguã do Sul

.1 ..

ilii!!!ll�n!!!!!lI!:!I!!!i!Ii-!iII!_Ii_II-il==U!!!E!H_;!i!!Ii!1

IF b' . (Sezões, Malárias, I
I e res ImpaluClismo· •
o-o

� Maleitas, Tremedeira li!

I�' - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - I
I "Capsulas Antisesonicas' I
�I Minancora" I1- Em Todas as Boas Farmacias

_.

É um produto dos Laboratórios MINANCORA i
I. -.Toinville - Sta. Catarina-e- I
iEiili!!i!!!!!J!_;a=UiiEEili!!l!lin=a:;eliiiiE1l! .i_i;!!1!!iI!!!I!E!EI!!Ei

,

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- . Atenção!
rr

A INDUSTRIAS· REUN'IDAS J-ARAGUA' S .. A.

compram qualquer quantidade de

TA"NG E R INAS.
'

,
,

Kaufen wir jedesil Quantum von

TANGE�RIN'EN.

: ; �. :I,

1

I
II
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Pela S. D. 15- de
i

Novembro

o ideal para eosinha, lavanderia e lavadeira.

�6Ã2ylRCfA,
.• -.

ESPECIALIDADE

. Diretor: ARTUr? MaLLER Gerente: PAULINO PEDRI - Imprésso na Sociedade Gráfica AVENIDA Ltda. À convite, .

do esqua-

CAIXA POSTAL, 19 Administração: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 136 - Fundado em 1919 TELE�ONE N. 39.
drão D. Pedro II, ficou

-����----������� ';';'_��__';'�������__��;;���'...... dombinado com 0'15 de

ANO XXX -. \
.

JARAGUÁ DO SUL - Domingo, 9 de Abril de 1950 - SANTA 'CATARINA No. 1.587 . Novembro, ein última hö-
.

ra da semana passada,
.. . qué deveriam medir for-

bem decidiu·· não tomar I AßlversáJlos. Faz anos hole ças, futeb6listicas, o ON
conhecimento do recurso o sr, Gustavo Loewen..

.
EZ numero um do 15 de

, Naturalização. O sr. Dr. Juiz de revista requerido por' .;_Amaohã passa a data 'Novembro contra o se-

, Edifício Sta, Mônica - Rua dos Andradas 96-50
.

de Direito da Comarca Ol.�a Risch .contra Artur D'a}alicia do jc;>vem Osmar gündo do'D. Pedro, isto,

RIO DE JANEIRO'
'."

. acaba de expedir o Titulo Muller, que Impugnou o Mlran�a Coutínho, para alinhar uma preli
Declaratório de Cldadào credito da mesma ne fa- =Díe 11 faze.m anos. o minar, pois que em cam-

Clrouler N 1 .

Brasileiro ao' sr. Rudolfo len�ia da Fabrica Yarb, sr, Edgar Schmldt .� SII� po dos D. Pedro, popnla-

• 'Zellmer, residenle em Co- na Importeneta de Crê.. v�stre ôtrezalkcwskí, re- ção do nösso municipio

S h· E d
rupä. 50.000,00. sldt:nle no Estado do Pa- assistiria.. grande CAXI-

en ur mprega or:
'

,

1
'. Ricardo Witl ,Deu - nos o I Falecimento. No dia 31 de

rana,
. .

AS. como uma das me-

çÃO-
A CONFEDBR.A- ga�ento. As lmportânclas prazer de Uma visita o sr IMarço. faleceu .ne.sta cio. -DI� 12 a �xma sre lhóres partida da tarde,

NACIONAL· DE sereo descontadas D� fim,'Ricardo Witt, cirurgião dade, dona N�flI Eis, pro-
dna. H!lda da Silva Hoes- 'e, que de, a muito êra

TRAJ3�LHADORES. NA do prJ�eiro mas. dI! serViço e dentista e destacado poli- genitora da viuva Anto-
chl, ,digna esposa d!l Dr. esperado no Distrito.

INDUSTRIA encaminhe- re�olhldas. ao B�nco, em neo em Massaranduba. nio Tobias.
� A�n� P" Hoeschl, JUIZ de. Enfim. do dia de sàba-

lhe com esta, a. exemplo �u!as que deverão ser 150- Gretos pela honrosa dls- A extinta era natural Dlre�to da ',1 a. Vaia,. na do para a noite; cörre o

�os anos �nterlores, um hCJl�das a esta Oonfede- tinção.
- de distinta familia Liba-

Capital do Estado. Amda boato' do acêrto hâvido

JO�O de gUla� ):ara re�o- raçao.
,

'. neza, contando 103 anos
na mesma data? sr. AI,- por ambos os quadros, o

1�lmento do Imposto �ID- 6 - Tendo em vlsta o laias forenses. O Tribunal de idade e sendo avó be.rto.Dulra residente em domingo abriu as pórtas

dlcal que lhe é devido código. constante de 4a. de Justiça do Estado, con- dos snrs. Pedro Eis e JOlDvII.le. .

e a hóra da preliminar

pelos trabalhadores em Vta da .Gaia que ora temos cedeu por unanimidade de Neme Tobias do comer
-Ola 1�. transcorre a chsgava ao ajuste dos

�ervlço ness� em�resa. oportunídade de lhe enviar, votos a ordem de habeas':' cio de Guara'mirim. data natahçla do sr, Ber- ponteiros, Asperando, a-

..

2 - Referl,do, Imposto a mes.�a somente poderá corpus requerida pelo Dr. n�rdo Grubb� [nr., indus- pena, os elementos do 15_,

cor�espondera ..

a rernune- ser utílízade por essa flr- Luiz de Souza a favor de O seu enterramento
tríel n�sta Cidade. para entrar em terreno

raçao de um �Ia de Ira- ma. Caso V.S.; por qual- 'Willy Germano Gesener e teve lugar no cemitério. -Ola. 14 o sr. Paul? verde, após' um pequeno

balho e devera ser, des- quer razão, deixe de rea- Peuftrio Pedrí, no procea- municipal desta cidade,
Wunderhch e da sra, Nair atraso. viam-se os ad-

contado, de uma so vez, llzer o pagamento, deverá. so que lhes moveu Celso saindo o feretro da Rua Airoso Lescowicz. Na mes- ersarios prontos pera o
'

na folba .de pagameDto d� em- devolver-nos a guia, fa- Lopes e cujo processo já Presidente Bpítäcío, re-
ma data vetá transcorrer BATEBO:LL. .'

.

pregados relativa. ao mes de zendo-ll .aco;D1panhar .

de :havia sido julgado pres- .sídeneía da viuva Tobais.
seu netallcío a exm,a� $r!l" Notamos que os D. Pe-

Março. O r�col�lmento pr? carta explícerlva do.motívo crlro pelo Dr. [ulz de
dna. .lenny L. Meneghm drinos estavm com a e-

cess.�r-se,a..a!e
30

de,Alml.!
do não re,colhimento. Direiro desta Comarcd.

- A enlutada familia Pereira, esposa do sr. quipe' b'em reforçada

por Ibte�medlo do Banco 7 - Solicitamos, outros- O mesmo Tribunal tam- apresentamos nossos Roberto Paulo Pereira, quanto, os do 15, nad�

do B'rasJl ou, nas locali- sim. para as devida's ano-
sentidos pezames. Conlad?r do Banco Inco de importante poderia-

dades onde não, houver tllções em O' nosso Cadas-
nesta �Idade.. .

mos frizar, uma vêz que

agência ou filial dêsse fro e, também, no próximo. E V'. AN 'G E L HO, I
-Ola 15 amversarla-se se- trata de um c�rijuntú

estabelecimento bancário, interesSé' dessa· empresa,
a exm�. �ra .. Jorgeta Mat- formado a pouco tempo,

aos demais Bantos au(o- sejam comunicadas II esta
lar, dlgmsslma consorle sabemos, que estão sem

rizados.
.

.' '_ i, ENTIDADE 'as alterações ;
,

", Do Domingo da Páscoa do sr. Seme Mlltlar des- o treino adequado e bas-

3 - ConSidera-se UM rell!livas, a mudança a... } ,
'

tacado elemento d4 vida tante estranharam o cam-

DIA D�, TRABALHO, mudari.ça jo n. de empre-
(Marcos, XVI, 1-t7) c?mercial e súCial �esfa po, que, é Uril dos regu�

para efeito do pagamento gados, de' enderêço, de - Naquele teQlPo, Maria Madalena e Maria, mãe Cidade. ',lamentarás' não 'Sfl en-

do IMPOSTO �INDICAL, atividade e de razão 150-
de Tiago, e Mari� Salomé", compraram aromas .

-Dia 28 de Março ul- contrando 'o ml3smo, na

de ,acôrdQ com o é!rt. 582 cial. para embals�marem o corpo de Jesus. timo,. festejou seu aniver- quadra do 15, Comtudo

da Consolida,çãqf .combi- 8 - Na hipótese de V.S. 2. E no primeiro dia 'da semana, partindo sario, a.senhora Josefina p-mpenharam - se, dos ma-

nado com o art. 13 do já haver pago o imj:os'o muito cedo, chegaram ao sepulcro ao nascer do M�es DI�s� e:spo�a do snr. ióres f;lsforços para resis

regulamento aprovado pe- sindical a organizàção de súl. .

Joao Bomfaclo IJllls, velho tir a classe de seus ad

I() d�creJo n. 27048, de classe, solicitamos-lhe nos 3. E �iziam ,ntr� si: Quem nos tirarã a pe.. · �010rad?r em Rio Novo -

versarios, ponto em sal-

1.949:'
'

.' sejam enviados' os dados dra da boca do sepulcro?
. Corupa. va uma maior derróta.-

a - lZ3� (um t�,nt� avos) abaixo, de vez que lai 4. Mas, quando olharam, acharam revolvida a A Iodos os aniversa- A chuva desabou e os

do salano. percebido em recolhimenfo foi indevido pedra, que era muito grande. rianle_s os votos de felicf- preliminarista, desnorte-

março, quando o trabalha- pela inexistência de enti� 5. E, entrando nO' sepulcro, viram um jóvem dades do "Correio do avam em meio do charco.

dor for mensalista, com- dade rep-resentativa da sentado' ao _lado direito, vestido .de uma túnica Povo".
.

O 1I'i, via-se dominado,

putada, para êsse efeito, a atividade-exercida porseus branca;. e tIvéram mêdo. Casamenlo: Reahs��-se pela contGgem de'4 a O,

remuneração dos dias de empregados: '.
6. Este, po�em, lhes disse: N�o te��is; procu- o.ntem oa �.ala das audlen: um destes anulado, ence

repouso semanal e dos a _ nome da entidade ralS a Jesus de Nazaré, que fOI crUCIfICado; res· clas o s�g�lDle casamenlO. rrando-se a.primeira fase

feriado� civis e relig':osos para a qual foi feito o pa sus�itou; l!ão estã aqui, eis o lugar ém que o Wal!er Heldern .com a srta. Na segulida fase, -que

(Dever6 ser dividido por gamento; haViam pos�o'. . .

Anmta Buetfner. foi apenas de 20' minutos,

30 dillS o total da remu- b banco arrecadador 7. Mas Ide, anunCiai aos seus dlSClpulos, e a conquistaram os D. Pe-

,neração do mês); e n. da guia; Pedro, que Ele irã .diante de-vós para a'Galiléia; POLITICA drinos' mais 2 goals, co-

b - 1/30 (um·trinta avos) e - data e quàntia paga. lã O vereis, assim como Ele mêsmo vos disse.
"

brando-se, então� do

da importância total rece- 9 - Rogamos. seja de-
Foi reestruturado o mesmo nÚmero MANOÉL

bida no mês, computada volvida a esta Confedera-
diretorio da UDN em e ADÉLIO, (um para ca-

a remuneração dos dias çáo, .qlé 31 de Maio, a 2a.
Gaspár, contando' entre da). CabendO a vitóqa

de re;.ouso semanal e dos via, da guia de recolhi- Ag adecl·ment
.

os seúsmembros, aó snrs. ao D. Pedro': pejo fOlgado

feriados civis e religiosos, m�nto, juntamente com a r .',

.

.' o .I�edro .Kra,nss, ,Bel,"toldo escörre d.ei 5x2. .'

se o pagamento for feito relação n.ominal de seus
Bornhausen, Afonso Hos- A principal, que ansl6.,.

mensalmente por TARE- empreaados; para que pos- '

) ..... .

c tin dr.' Abelardo Via:" sarnente éra aguarda.da,

FA EM E
It Profundamente consternados comunicamos S·

.

-

, P!? ITADA ou samos encaminhá·la ao
.

. na, .11vio Zimmerman:p, pela assistencia em geral,

COMISSÇÃO; DEPARTAMENTO _ NA-
a todos os n6ssos parentes, amigos e conhe- Noberto KGchrich, Julio finalizou com 2 tentos

c - a importâncill de CIONAL DO, TRABA-
cidos, o falecimento riósso eMimado eposo, Schramm e Bruno Des- para o CAXIAS, A 1 pa-

uma diária ou equivalente LHO.
pai, irmão, ,cunhado e sogro. champs. ra ,o D; PEDRO. Os len-

a 8 (OITO) horas, quando 10 - Qualquer oUlra .UGIS•• Plltll..
-x-' tos marcados:- MARIO

se trata de, t!abalhar que ipformação V. S. poderá
A Convenção Nacional para CAXIAS, e MUN-

perceba saldrlo por DIA ,solicitar a esta organiza· ,

ocorrido dia 26 de Março p. p., com a da UDN foi marcada. GÀ para o D. p}i�nRO,

ou por HORA. ,ção de classe, no e;:Jdere- idade de 52 anos. As famiIias ·enlutadas vem para o dia 12 de Maio, na primeira fase. E, na

4 . Todo recolhimento ço suprd.
externar por este meio os seus sinceros agra- quandO' será lançado o final CARANGA para o

feito depois da data pre-
decimetos e manifestar o seu reconhecimento nome do seu oandidato caxias..

vista 1.30 de Abril, será
Rio de Janeiro, Feverei- �s pessoas amigas que prest�ram auxilio e nós ã futuro governO'. Logo Tomou parte na dele-

acrescido de multa de 10%
ró de 1950.' confortaram durante o transe por que passamos em seguida serã feita a gação Caviense" o bom

(dez por cento) e o seu Conféderação laclonal dos e lambem a todas pessoas que enviaram, caro Conven2_ão Estadual. colocado desportista e

não pagamento implicará Trabalhadores ná Indústria Wes, telegramas, corroas e flores, e acompan·' -x- n08SO conterranêo A-

na aplicação de multa até
haram o falecido a sua ultima morada.Outros- O sr. Ademar de Bar- MANRI PIAZERA.

.

Cr$ 10.000,00 (arts. 598
sim agradecemos ao Rev. Pddre Fidéles To- ros 'visitará Florianopo- '(Correspondenle)

e 600 da Consolidllção M
melin, pelas palavras confortadoras proferidas lis, Joinvile e Blumenau

-

das Leis do Trabalho). aquinas no ceminlério. nos dias 14,15 e 19.
' Proibição

5 - Os trabalhlldores, Para cortar cabelos de Jaraguá do Sul, 3 de Abril de 1950

[
.. TOSSES' I.OIOums,

Fica ex pre ssa men te

quando lldmitidos fora ua procedencia alemã.
proibida a ,mIrada em meu

época prevista para a qui- V.S. encontrar6 na
Familia Pereira IlIHO tBfOSDTlDD terreno, afim de caçar etc.

tação do imposto sindical, "CASA REAL"
: (SILV.IU) em 'Aurora - Rio Cerro.

não ficllr.ão isentos de pa- defronte ao Cine Buhr.
GRANDE TONICO BRUNO PATZCH

.' Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Indústria

Locais

EXRjam ({)) §a�ãl.o (Marca Registrada)

Virgem ·Especialidade
da Cll!� WIEllEt JINIDH{J§IlllAl = JJoftnviIle

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


